
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Донбаська державна машинобудівна академія, 

юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади; 84313, 

Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72; код ЄДРПОУ 02070789. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності):  послуги міського, міжміського телефонного зв’язку і 

радіомовлення  за кодом ДК 021:2015 код 64210000-1 «Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних» на 2021 рік. 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: спрощена закупівля, унікальний номер 

UA-2021-01-05-001055-a. 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 66 500 грн. 00 коп. (шістдесят шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ. Визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про 

середньомісячні послуг міського, міжміського телефонного зв’язку і радіомовлення 

замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими ринковими цінами, 

отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій. Очікувана 

вартість предмета закупівлі визначена в порядку, передбаченому примірною 

методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 

із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну 

(https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/) станом на дату оголошення закупівлі). 

5. Розмір бюджетного призначення: 66 500 грн. 00 коп. (шістдесят шість тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ згідно з кошторисом ДДМА на 2021 рік. Розрахунок 

потреби на послуги міського, міжміського телефонного зв’язку і радіомовлення у 2021 

році підтверджений розрахунками, виходячи з основних виробничих показників: 

1. на підставі розрахунків за тарифами ПАТ «Укртелеком»: 

Назва послуги 

Ціна за одиницю, 

грн. в місяць, з 

урахуванням 

ПДВ. 

Кількість 

послуг 

Загальна ціна на 

місяць по послугам, 

грн., з урахуванням 

ПДВ.  

Абонентна плата без 

погодинної оплати місцевих 

розмов 

80,52 56 4 509,12 
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Абонентна плата з 

погодинною оплатою 

місцевих розмов 

78,66 8 629,28 

Абонентна плата за 

користування основною 

радіоточкою (за місяць) 

64,00 4 256,00 

Міжміські та міжнародні 

переговори 
- 1 147,27 

Очікувана орієнтована вартість послуг за місяць, грн. 5 541,67 

Очікувана орієнтована вартість послуг за рік (12 місяців), 

грн. 
66 500,00 

 

2. фактичних видатків на послуги міського, міжміського телефонного зв’язку і 

радіомовлення у 2020 році; 

3. забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних 

видатків на послуги міського, міжміського телефонного зв’язку і радіомовлення з 

бюджету протягом бюджетного періоду. 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Термін постачання — з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. Якість наданих послуг повинна 

відповідати Закону України «Про телекомунікації» і Правилам надання та отримання 

телекомунікаційних послуг в діючій на момент надання послуг редакції.  

Обсяг послуг, що потребуються: 

 

№ 

з/

п 

Найменування Од. виміру Кількість 

1 
Надання послуг міського та міжміського 

телефонного зв’язку 
послуга 8 

2 Надання послуг міського телефонного зв’язку послуга 56 

3 
Безперебійне забезпечення роботи основних 

радіоточок 
послуга 4 

4 Міжміські та міжнародні переговори послуга 
за фактом 

використання 

 

 

Секретар тендерного комітету,                 __________________ Ю.І. Бескишка 

провідний економіст               

 

 

Голова тендерного комітету,            __________________ С.Г. Карнаух  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 
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